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Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić Państwu krótkie sprawozdanie z posiedzenia Rady Nadzorczej, 

które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ewa Kachnic. 

 Rada Nadzorcza rozpatrzyła pismo członka Spół-

dzielni w sprawie wniesionych uwag w stosunku do 
naliczonych kosztów za docieplenie budynku przy 
ulicy Zielonej 4-62. Jeden z członków mieszkający 

w omawianej nieruchomości nie wyraża zgody na 

przeprowadzenie prac termodernizacyjnych, a tym 
samym nie wyraża zgody na ponoszenie kosztów ter-
momodernizacji. Zarząd udzielił szczegółowych wy-
jaśnień dot. zasad sposobu rozliczeń i finansowania 

prac dociepleniowych prowadzonych w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „JAS-MOS”, które są prowadzone 
zgodnie z zatwierdzonymi zasadami realizacji i finan-
sowania dociepleń budynków stanowiących zasoby 
mieszkaniowe Spółdzielni. Z przyjętych zasad wynika 

jasno, że po pozytywnej opinii lokatorów (55%) i po-

zytywnej opinii WFOŚiGW, każdy z lokali jest obciążo-
ny opłatami. Również każdy z lokali będzie korzystał 
z powstałych oszczędności na ogrzewaniu i komfor-
cie w przypadku upalnego lata. Jednocześnie poinfor-

mowano lokatora, że za nie zrealizowanie prac ter-

momodernizacyjnych zgodnie z projektem Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „JAS-MOS” nie otrzyma dotacji 
w wysokości około 35% poniesionych kosztów, co 
obciąży lokatorów tej nieruchomości w całości. 

 Zarząd wystąpił do Rady Nadzorczej z wnioskiem 
o podjęcie decyzji o przyznaniu środków z funduszu 

 W czerwcu b.r. do Spółdzielni wpłynęło pismo 

z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyzna-

niu dofinansowania w wysokości 15 000,00 zł na bu-
dowę podjazdu przy ul. Zielonej 11. Na dzień dzisiej-
szy jest to jedyny wniosek spełniający warunki okre-

ślone przez Walne Zgromadzenie oraz Radę Nadzor-

czą. Szacowany koszt wykonania podjazdu to około 

70  000 zł. 

zasobowego na dofinansowanie budowy podjazdu 

dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ulicy 
Zielonej 11. Zarząd wyjaśnił, iż Walne Zgromadzenie 
w 2014 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu środków 
z funduszu zasobowego na likwidację barier archi-

tektonicznych dla osób niepełnosprawnych ustalając 

roczny limit środków przeznaczonych na ten cel 
w kwocie do 50 000,00 zł oraz określono warunki 
przyznania tych środków. W b.r. Walne Zgromadze-
nie podjęło uchwałę w sprawie zwiększenia limitu 

środków przyznanych z funduszu zasobowego na li-

kwidację barier architektonicznych dla osób niepeł-
nosprawnych ustalając roczny limit środków prze-
znaczonych na ten cel w kwocie 100 000,00 zł  wraz 
z częściowym przeznaczeniem tych środków na re-

mont, konserwację i utrzymanie dotychczasowej in-

frastruktury urządzeń służących osobom niepełno-
sprawnym.         

 Dziękuję za uwagę - Ewa Kachnic 

 Tematem czerwcowych obrad Rady Nadzorczej 
była również kwestia związana z wyborem nowego 
członka Zarządu. Uchwałą Walnego Zgromadzenia 
dokonano zmian w statucie Spółdzielni wprowadza-

jąc zapis „Zarząd składa się z 2 do 3 osób…”. W związ-

ku z tym Przewodniczący Rady Nadzorczej zawnio-
skował o rozpoczęcie procedury konkursowej mają-
cej na celu powołanie trzeciego członka Zarządu. Po-
nadto Rada Nadzorcza jednogłośnie uzgodniła, iż 

konkurs na stanowisko Z-ca Prezesa ds. ekonomicz-

nych – Główny Księgowy zostanie ogłoszony.

Rady Nadzorczej SM „JAS-MOS”. 

 W związku z powyższym Rada jednogłośnie wyra-

ziła zgodę na przeznaczenie środków z funduszu za-

sobowego zgodnie z uchwałami WZ z 2014 i 2019 r. 
na dofinansowanie budowy podjazdu dla osób nie-
pełnosprawnych w budynku przy ul. Zielonej 11 w Ja-
strzębiu-Zdroju.

Zastępca Przewodniczącego 

 Z protokołem z Posiedzenia Rady Nadzorczej, 

które odbyło się w miesiącu czerwcu 2019 roku 

Członkowie Spółdzielni będą mogli zapoznać się 

na stronie internetowej www.smjasmos.pl.
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Za treść ogłoszeń reklamowych oraz materiałów sponsorowanych Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności

Krótkie sprawozdanie 
z prac Rady Nadzorczej 

W Jastrzębiu-Zdroju pozostają 60% bonifikaty…
 Na sesji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, która odbyła 

się 27 czerwca b.r., pod głosowanie był poddany 
projekt uchwały w sprawie ustalenia 95-procentowej 
bonifikaty przy jednorazowej opłacie za przekształce-

nie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabu-

dowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 

tych gruntów. 

 Jakie to ma znaczenie dla mieszkańców?

 Takie, że na terenie naszego Miasta będzie obo-

 Niestety Radni, stosunkiem głosów za – 8, przeciw 

– 10, przy 1 wstrzymującym się,  projekt uchwały od-

rzucili. 

wiązywała ustawowa bonifikata w wysokości 60% 

przy jednorazowym wniesieniu opłaty przekształce-
niowej w bieżącym roku. Tak, jak informowaliśmy na-
szych Członków w trakcie obrad Walnego Zgroma-
dzenia, jeżeli Spółdzielnia zapłaci jednorazowo całą 

opłatę, to nasi lokatorzy opłatę tę będą wnosić przez 

8 lat w wysokości dotychczasowej opłaty za użytko-
wanie wieczyste – będzie to spłacanie wewnętrznej 
pożyczki zaciągniętej ze środków funduszu zasobo-
wego. Temat ten nie dotyczy odrębnych właścicieli, 

którzy samodzielnie mogą podjąć decyzję, czy chcą 

zapłacić jednorazowo całą opłatę przekształcenio-
wą, z zastosowaniem bonifikaty, przypadającą na ich 
udział w częściach wspólnych nieruchomości, czy też 

opłatę przekształceniową regulować przez 20 lat. 

Odrębni właściciele powinni w tym celu skontakto-
wać się z Urzędem Miasta.  

 W tym miejscu chcemy przypomnieć, że Członko-

wie Spółdzielni w trakcie obrad tegorocznego Walne-

go Zgromadzenia podjęli uchwałę Nr 12/2019, w któ-
rej wyrazili zgodę na zaciągnięcie wewnętrznej po-
życzki z funduszu zasobowego na wniesienie jedno-

razowej opłaty za przekształcenie udziałów Spółdziel-

ni w prawie użytkowania wieczystego gruntów zabu-
dowanych na cele mieszkaniowe w udziały w prawie 
własności tych gruntów. Zarząd będzie realizował 
wolę Członków.
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Dodatkowo jeszcze w tym roku przy tych 

siłowniach zostanie wykonana nawierz-

chnia oraz mała architektura wraz z nasa-

dzeniami.  Kolejnym etapem do realizacji 

będzie wykonanie oświetlenia oraz mon-

taż monitoringu, co umożliwi korzystanie 

z obiektu w godzinach wieczornych oraz 

zwiększy bezpieczeństwo. Tego typu in-

westycje są kosztowne, są realizowane 

etapowo. Wszystkie siłownie są zlokalizo-

wane w obrębie placów zabaw co umoż-

liwia maluchom zabawę, a opiekunom 

możliwość ćwiczeń i relaksu na urządze-

niach siłowych. W miarę możliwości bę-

dziemy starać się w kolejnych latach reali-

zować Państwa wnioski i tworzyć nowe 

miejsca rekreacji. Zachęcamy Państwa 

do korzystania z urządzeń i życzymy mi-

łego relaksu.

Jak co roku nasza Spółdzielnia realizuje 

modernizację placów zabaw oraz two-

rzenie nowych miejsc rekreacji wielopo-

koleniowej – siłownie na wolnym po-

wietrzu. Jak wcześniej informowaliśmy, 

w zeszłym roku zostały utworzone dwie 

siłownie: na Osiedlu Przyjaźń przy ulicy 

Krasickiego i Osiedlu Pionierów przy ulicy 

Warmińskiej. W miesiącu maju zostały 

dostawione dodatkowe urządzenia siło-

we, a obecnie kończymy prace związane 

z utwardzeniem terenu. 

W najbliższym czasie zostaną ustawione 

ławki i kosze oraz wykonamy nasadzenia 

drzewek i krzewów. Również w tym roku 

na wnioski lokatorów wykonaliśmy do-

datkowe dwie siłownie przy placu zabaw 

na ulicy Zielonej 21 (wraz z ogrodzeniem) 

oraz na ulicy Kaszubskiej przy bloku nr 3. 

Zabawa dla dzieci 
i rekreacja dla dorosłych

  Siłownia na ul. Krasickiego  

  Siłownia na ul. Warmińskiej w trakcie robót  

  Siłownia i plac zabaw na ul. Zielonej  
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Wolne lokale

ź pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane w piwnicy budynku 
2przy ul. 26 Marca 15 w Wodzisławiu Śl., o pow. użytkowej 7,35 m .

Spółdzielnia Mieszkaniowa "JAS-MOS" posiada wolne lokale do wynajęcia:

ź lokal użytkowy przeznaczony na działalność biurową, usługową lub handlową 
znajdujący się w Pawilonie Usługowym przy ul. Wielkopolskiej 132 

2
w Jastrzębiu-Zdroju, o pow. użytk. 317,42 m

ź lokal użytkowy przeznaczony na działalność biurową, usługową lub handlową 
znajdujący się w budynku mieszkalnym przy  ul. Górniczej 40 

2
w Jastrzębiu-Zdroju, o pow. użytk. 22,97 m

Bliższe informacje na temat wolnego lokalu można uzyskać w siedzibie 
Spółdzielni przy ul.  Słonecznej 18A lub pod numerem telefonu: 47-626-36 wew. 53

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAS-MOS”
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Słonecznej 18A

ogłasza konkurs na stanowisko
ZASTĘPCA PREZESA  DS. EKONOMICZNYCH – GŁÓWNY KSIĘGOWY  

ź biegła znajomość oprogramowania MS OFFICE oraz programów 
finansowo-księgowych,

Wymagania:

ź wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania lub ekonomii, 
co najmniej 5-letni staż pracy, w tym praktyka na stanowisku 
kierowniczym,

 lub wykształcenie średnie w zakresie zarządzania lub ekonomii, 
 co najmniej 15 letni staż pracy na stanowisku księgowego, 
 w tym praktyka na stanowisku kierowniczym,
ź znajomość przepisów podatkowych i regulacji ZUS,
ź znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej,
ź znajomość ekonomicznych i prawnych aspektów funkcjonowania 

podmiotów gospodarczych,

ź umiejętność kierowania zespołem.

Wymagane dokumenty:

ź CV (z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej), 
ź list motywacyjny, 
ź kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Spółdzielni 
Mieszkaniowej "JAS-MOS",  w sekretariacie, w terminie do dnia 

00
22.07.2019r. do godz. 14 .  Dokumenty winny zostać złożone 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko 
Zastępcy Prezesa ds. ekonomicznych - Głównego Księgowego”.

ź kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie 
zawodowe, mile widziane referencje, 

ź kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane 
kwalifikacje i umiejętności, 
Oświadczenia o:

ź posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania 
z pełni praw publicznych 

ź niekaralności za umyślne przestępstwo w tym przestępstwo skarbowe
ź braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej
ź rezygnacji z chwilą wyboru na stanowisko z działalności 

konkurencyjnej wobec spółdzielni,
ź wyrażeniu akceptacji na przetwarzanie danych osobowych w celach 

rekrutacji na to stanowisko.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Załączniki (oświadczenia) znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni www.smjasmos.pl

Jednocześnie informujemy, że Administratorem danych osobowych kandydata jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy 
Słonecznej 18A. Kandydat może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych osobiście w pokoju nr 17 w siedzibie Spółdzielni, bądź za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres rewident@smjasmos.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 509023717. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane na 

1podstawie przepisu ustawy kodeks pracy zwłaszcza art. 22  w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracy. Spółdzielnia nie będzie przetwarzała danych kandydata na 
podstawie profilowania, a także nie będzie przekazywała tych danych do państwa trzeciego. Dane kandydata będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji na 
wolne stanowisko pracy, po rekrutacji w przypadku nie wybrania oferty danego kandydata zostaną one zniszczone w niszczarce dokumentów. Kandydat ma prawo 
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony 
danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

  Lokal przy ul. Wielkopolskiej  
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju  
przy ul. Słonecznej 18A, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na:

USTANOWIENIE I SPRZEDAŻ PRAWA ODRĘBNEJ 
WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO

00Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni sala nr 5 w dniu 31.07.2019 r., godz. 12 .

Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się  z „ Regulaminem na 
ustanowienie i zbycie odrębnej własności…” obowiązującym w Spółdzielni, co 
potwierdzą podpisem na oświadczeniu, a następnie wpłacą wymagane wadium. 

Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 500 zł. 

Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do poniesienia kosztów ogłoszenia 
przetargu, sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową 
lokalu, sporządzenia aktu notarialnego, założenia i wpisu do księgi wieczystej.  

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej dnia 30.07.2019r., 
30do godziny 14 .

Umowa ustanowienia i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego zawarta 
zostanie w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię. 

Wystawiony do przetargu lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim umówieniu 
na administracji osiedlowej przy ul. Staszica 8,  tel. 32 47 61  255.  

Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 ul. Górnicza 40/45, Jastrzębie-Zdrój, 
2

kat. M-3, pow. użytkowa 53,35 m ,
cena wywoławcza 130 000 zł, wadium 13 000 zł.

Dodatki mieszkaniowe
Ilość osób w gospod.

domowym pow. mieszkania

Maksymalna 

gospod. domowego

Maksymalny dochód 

1 osoba
245,50 m 1  925,00 zł/miesiąc

2 osoby 252,00 m 2  750,00 zł/miesiąc

3 osoby
258,50 m 4  125,00 zł/miesiąc

4 osoby
271,50 m 5  500,00 zł/miesiąc

5 osób
284,50 m 6  875,00 zł/miesiąc

6 osób 291,00 m 8  250,00 zł /miesiąc

  Osoby posiadające niskie dochody mogą uzy-

skać pomoc w postaci dodatku mieszkanio-

wego. Wnioski o dodatek mieszkaniowy należy 

składać w Referacie Dodatków Mieszkaniowych 

- Urzędu Miasta. O dodatek mieszkaniowy mogą 

ubiegać się osoby, które:

 2.  Posiadają wyrok o eksmisję z przyznanym 

prawem do lokalu socjalnego.

 1.  Posiadają tytuł prawny do lokalu (spółdziel-

cze lokatorskie, własnościowe prawo do lokalu, 

umowa najmu).

 3.  Zajmują lokal o powierzchni użytkowej nie 

przekraczającej niżej podanych norm oraz śred-

ni miesięczny dochód gospodarstwa domowego 

z 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia 

wniosku nie przekracza (przy 2 i więcej osobach 

1 375,00 zł/osobę) odpowiednio: (patrz tabela).

 Za dochód uważa się wszelkie przychody po 

odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odli-

czeniu składek na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do 

dochodu nie wlicza się również dodatków dla 

sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, za-

 Szczegółowe informacje dotyczące dodat-

ków mieszkaniowych można uzyskać w Refera-

cie Dodatków Mieszkaniowych - Urzędu Miasta 

telefon 32 47 85 100, oraz w dziale windykacji 

tutejszej Spółdzielni (pok. nr 4) tel.: 32 47  626 36 

wew. 60.

siłków okresowych z pomocy społecznej, jedno-

razowych świadczeń pieniężnych i świadczeń 

w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku 

mieszkaniowego.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się 

także osoby posiadające zaległości czynszowe.

 Osoba korzystająca z dodatku mieszkanio-

wego zobowiązana jest do regularnego dopłaca-

nia różnicy pomiędzy kwotą przyznanego dodat-

ku a bieżącą opłatą czynszową. Brak dopłat po-

woduje utratę dodatku mieszkaniowego, o który 

ponownie można się ubiegać po upływie termi-

nu, na który został przyznany.

 Szybkie załatwienie formalności i dostarcze-

nie niezbędnych dokumentów prowadzi często 

do zachowania ciągłości płatności czynszu i za-

pobiega powstawaniu zaległości.

Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa SM „JAS-MOS” pok. nr 3 lub telefonicznie pod numerem 32 47 626 36 do 38 wew. 37.
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Daj ogłoszenie do biuletynu
Zarząd Spółdzielni przypomina o możliwości zamieszczania ogłoszeń i reklam w Biuletynie „Nasze Mieszkanie”

Cennik ogłoszeń:
1.   Reklama firm

Cała 
strona
265x360 mm

1 000 zł brutto

1/2 
strony
265x180 mm

500 zł brutto

www.smjasmos.pl

1/4 
strony
130x180 mm

250 zł brutto

www.smjasmos.pl www.smjasmos.pl

1/8 
strony
130x90 mm

100 zł brutto

Nasze 
Mieszkanie

BIULETYN INFORMACYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JAS-MOS" 

JAS-MOS
S

M
KWIECIEŃ 2017
NAKŁAD: 7000 egz.
ISSN: 1644-5937

Okładka
1/4 strony
265x90 mm

350 zł brutto

2. Ogłoszenia wyborcze i artykuły sponsorowane niekomercyjne - 50% ceny powierzchni reklamy 

3. Instytucje charytatywne, zarządy osiedli, stowarzyszenie, fundacje, akcje społeczne itp. po akceptacji członka Zarządu bezpłatnie

4. Drobne ogłoszenia „kupna – sprzedaży” – 50,00 zł bru�o

Osoby lub firmy  zainteresowane zamieszczeniem materiałów w kolejnych numerach biuletynu proszone są o kontakt 

z działem organizacyjno-prawnym w siedzibie Spółdzielni przy ul. Słonecznej 18A, pokój nr 1, tel. 32 47  626 36 wew. 34.
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Szanowni mieszkańcy

 Śpieszymy z informacją, iż 

z kompleksowego programu 

ubezpieczeń mieszkań, z tą jak-

że wygodną formułą polegającą 

na wnoszeniu zapłaty w mie-

sięcznych ratach  wraz z opłatą 

czynszową, skorzystało dotych-

czas ponad  3000 rodzin.

 Niewątpliwie należy uznać, iż 

pozytywny odbiór tego produk-

tu nie byłby możliwy bez zaanga-

żowania się w ów projekt Rady 

Nadzorczej wraz z Zarządem, 

na czele z Prezesem Panem Pio-

trem Szeredą, którzy wykonując 

swoje statutowe zadania, mię-

dzy innymi, dbałości o majątek 

spółdzielczy, ten wspólny, nie 

zapomnieli o tym osobistym 

z tak wielkim trudem gromadzo-

nym przez spółdzielców. Należy 

podkreślić z całą mocą, iż Spół-

dzielnia Mieszkaniowa zawsze 

należy do twardych partnerów, 

lecz ta  cecha powoduje zawsze 

głęboką optymalizację przedsię-

wzięcia, a stwierdzenie „niewiel-

ka składka maksymalna ochro-

na”, zyskuje ten odpowiedni wy-

raz, co skutkuje wspomnianym 

dobrym odbiorem.

 Przypominamy, wszelkie in-

formacje, w tym: o przedmiocie 

i zakresie ochrony, sposobie 

zgłaszania roszczeń odszkodo-

wawczych znajdują się na stro-

nie internetowej w zakładce 

mieszkalnictwo pod adresem 

www.sau-gwarant.pl. Skrót do 

materiałów dotyczących ubez-

szkodĄ, bo ubezpieczony 

w UNIQA przy czynszu

 Kilkudziesięcioletnie doświad-

czenie UNIQA w specjalistycz-

nych ubezpieczeniach dedy-

Polak mĄdry przed 

 

 

o niekwestionowanej zasłużo-

nej pozycji lidera.

 Dla osób korzystających 

z ubezpieczenia mieszkania Za-

rząd Spółdzielni wynegocjował 

dla Państwa także na pozostałe 

ubezpieczenia bonifikaty sięga-

jące nawet do czterdziestu pro-

cent za naszym, czyli GWARAN-

TA pośrednictwem. Zapraszamy 

do kontaktu poprzez stronę 

www, telefonicznie oraz oso-

biście, po uprzednim umówie-

niu, w siedzibie naszej agencji.

 Już w najbliższym czasie 

odwiedzi Państwa nasz przed-

stawiciel, który tym którzy 

jeszcze nie skorzystali z ubez-

pieczenia mieszkania umożli-

wi skorzystanie z wybranego 

wariantu oferty dedykowanej 

dla mieszkańców Spółdzielni 

Mieszkaniowej „JAS-MOS”. 

O powyższym będziecie Pań-

stwo poinformowani specjal-

nym ogłoszeniem umieszczo-

nym na klatce schodowej. 

Mirosław Dobrowolski

Pełnomocnik UNIQA   
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pieczeń mieszkań ze składką 

wnoszoną wraz z czynszem znaj-

duje się również na stronie inter-

netowej Spółdzielni Mieszkanio-

wej, w zakładce „Ogłoszenia”.

kowanych sektorowi z branży 

mieszkalnictwa zaowocowało 

tym, iż bez mała osiemdziesiąt 

procent z nich posiada UNIQA-

lne produkty. Fakt ten świadczy 

Śląska�Agencja�Ubezpieczeń
GWARANT�Sp.�z�o.o.
44-335�Jastrzębie-Zdrój,�ul.�Opolska�1
tel.�32�476�34�80,�500�196�306

Solidny partner w ubezpieczeniach
www.sau-gwarant.pl

MATERIAŁ SPONSOROWANY
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PORADY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI 
DLA SENIORA

 W związku z tym Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-
MOS” wykorzystuje stronę internet. (www.jastrzebie. 

slaska.policja.gov.pl/k10/prewencja/nie-reagujesz-

akceptuj) naszej Powiatowej Komendy Policji, która 

przygotowała zestaw porad adresowanych do senio-
rów naszego miasta, przedstawiających podstawowe 
zasady postępowania w wybranych sytuacjach życia 

codziennego. Opracowali wskazówki, które pozwolą 

na uniknięcie, lub przynajmniej ograniczenie najbar-
dziej niebezpiecznych dla nich zagrożeń.

 Mamy nadzieję, że porady te zostaną wykorzy-

stane przez adresatów. Zachęcamy więc zarówno 

seniorów, jak i wszystkie osoby mające z nimi 
kontakt, do zapoznania się z naszymi poradami, 
wspólnego ich przedyskutowania i wykorzysta-
nia w życiu codziennym.

NIEBEZPIECZNE 
ZJAWISKA 
POGODOWE

 Anomalie pogodowe takie jak huragany, trąby po-

wietrzne, duże wahania temperatury, gwałtowne 

opady i długotrwałe upały stały się naszą rzeczy-
wistością. Zjawiska te powodują zarówno duże straty 
materialne, jak i ofiary w ludziach. Możemy jednak, 

wykorzystując poniższe rady, skutecznie uchronić się 

przed ich niebezpiecznymi skutkami.

UPAŁY

 Zbyt intensywny wysiłek w czasie gorącego dnia, 

spędzanie zbyt długiego czasu na słońcu albo zbyt 
długie przebywanie w przegrzanym miejscu może 
spowodować uraz termiczny, który może przybrać 

postać oparzenia słonecznego lub przegrzania.

Objawy oparzenia słonecznego  - zaczerwienienie 
i pieczenie skóry, możliwe swędzenie, gorączka, ból 
głowy.

Objawy przegrzania  - osłabienie, zawroty głowy, 
pragnienie, nudności i wymioty, skurcze mięśni (zwła-
szcza nóg i brzucha), utrata przytomności.

Bądźmy przygotowani na wystąpienie

gwałtownego ocieplenia:
ź ograniczmy do niezbędnego minimum przebywa-

nie na słońcu zwłaszcza w okresie najintensywniej-
szego działania jego promieni,utrzymujmy chłod-

ne powietrze wewnątrz pomieszczenia, stosując 

żaluzje w drzwiach i oknach,
ź przebywajmy wewnątrz pomieszczeń tak długo, 

jak to możliwe,

ź spożywajmy zbilansowane, lekkie posiłki,

ź regularnie pijmy duże ilości wody. Osoby cierpiące 

na epilepsję oraz schorzenia serca, nerek lub wą-
troby powinny skontaktować się z lekarzem,

ź ubierajmy się w luźno dopasowane rzeczy, zakry-

wające możliwie największą powierzchnię skóry. 

Lekka, o jasnych kolorach odzież odbija ciepło 

i promieniowanie słońca oraz pomaga utrzymać 
normalną temperaturę ciała,

ź unikajmy skrajnych zmian temperatury. Zwolnijmy 
tryb życia. Zredukujmy i ograniczmy wyczerpujące 
zajęcia,

ź słuchajmy prognoz pogody oraz komunikatów po-
dawanych przez rozgłośnie radiowe i telewizyjne,

ź nośmy okrycia głowy, które skutecznie będą chro-

nić twarz i głowę przed nadmiernym nagrzaniem,

ź pamiętajmy, że podczas upałów występuje zwięk-

szone zagrożenie przeciwpożarowe, przebywając 

w lesie, na podsuszonych łąkach,

BURZE

Przed nadejściem wichury:

ź sprawdźmy, czy poszycie na dachu jest solidnie 

przymocowane,

ź zachowajmy szczególną ostrożność i starajmy się 
nie zaprószyć ognia.

SILNE WIATRY, 

ź opuszczając mieszkanie wyłączmy energię elek-

tryczną, główny zawór wody i gazu oraz zabez-

pieczmy dom,

W czasie burzy:

ź nie zatrzymujmy się pod trakcjami elektrycznymi, 
planszami reklamowymi i drzewami; nie spaceruj-
my też pod balkonami - spadające doniczki, kwiet-
niki lub szyby okienne mogę dotkliwie poranić,

ź sprawdźmy stan okien - zabezpieczmy je odpo-
wiednio,

ź słuchajmy komunikatów radiowych i telewizyjnych 

oraz przestrzegajmy przekazywanych zasad za-
chowania,

ź trzymajmy pod ręką przygotowane latarki oraz do-
datkowe baterie, słuchajmy radia, aby zapoznać się 
z aktualnymi komunikatami,

ź uprzątnijmy z obejścia i balkonu przedmioty, które 

mogłyby narobić szkód w przypadku porwania ich 

przez wiatr,
ź upewnijmy się, czy radio i latarka są sprawne.

ź wyłączmy główny wyłącznik prądu - ograniczy to 

możliwość powstania pożaru,

W czasie silnych wiatrów:

ź schowajmy się w środkowych i najniższych par-
tiach budynku z dala od oszklonych okien, sufitów 
i drzwi,

ź słuchajmy poleceń służb ratowniczych,

ź powiedzmy rodzinie, znajomym dokąd się ewaku-
ujemy,

ź zabierzmy przygotowany wcześniej podręczny ba-

gaż oraz ciepłą odzież.

ź jeżeli znajdujemy się w samochodzie, zatrzymajmy 

się na poboczu i przeczekajmy ulewę, unikajmy za-

trzymywania się pod drzewami, przewodami elek-

trycznymi itp.,
ź jeżeli jesteśmy w domu: zamknijmy okna, usuńmy 

z parterów i balkonów przedmioty, które mogą za-

grażać przechodniom; pozostańmy w nim z dala od 

okien,

ź jeżeli jesteśmy z dala od domu, znajdźmy bezpiecz-

ne schronienie,

ź nie wychodźmy na zewnątrz, jeśli nie jest to abso-
lutnie konieczne, jeśli znajdziemy się z dala od do-
mu, pozostańmy tam, gdzie jesteśmy, dopóki wi-

chura nie przejdzie,

ź opuśćmy otwartą przestrzeń, nie chrońmy się pod 
drzewami,

ź wyłączmy z gniazdek wszystkie zbędne urządzenia 

elektryczne oraz anteny.

Wśród wielu zdarzeń z jakimi spotykają się w swojej pracy śląscy policjanci i strażacy, szczególną uwagę 

zwracają te, w których ofiarami stali się najsłabsi członkowie naszego społeczeństwa: dzieci, inwalidzi 

czy osoby starsze. Są to osoby o szczególnych predyspozycjach psychicznych: ufne, życzliwe, otwarte, 

często nie posiadające dostatecznej wiedzy pozwalającej na właściwą ochronę przed zagrożeniami.


